บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RWI”) ชื่อภาษาอังกฤษ Rayong Wire Industries
Public Company Limtied จดทะเบี ย นเป น บริ ษั ท จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 18 มี น าคม 2537 ด ว ยทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน
100,000,000บาท ซึ่งมีบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม “บริษัท อีสเทิรนไวร จํากัด
(มหาชน)) เปนผูถือหุนรายใหญในสัดสวนรอยละ 77.77 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็กกลาคารบอนที่มีคุณภาพ เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของลูกคาในกลุม
กอสราง และกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัท ประกอบดวย ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires
for Prestressed Concrete : PC-Wire) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for
Prestressed Concrete : PC-Strand) ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh : WM) ลวดเหล็กกลา
คารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire : OLC) ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปก
คลุม (Gas Metal Arc Welding Wire : GMAW) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire : HDW) โดยผลิตภัณฑที่เปนรายไดหลัก
ของบริษัท คือ PC-Wire โดยมีสัดสวนรายไดจากยอดขายไมนอยกวารอยละ 70 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัท
ซึ่งสาเหตุที่บริษัทสามารถขาย PC-Wire ไดในสัดสวนมากที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑดังกลาว ทาง บริษัท ระยองไวร อินดัส
ตรีส จํากัด ( มหาชน ) ผลิตสินคาและอยูในอุตสาหกรรมนี้มานานกวา 20 ป มีกลุมลูกคาที่มีความภักดีและเชื่อมั่นใน
คุณภาพและบริการของทางบริษัทฯ อยูทั่วประเทศ
วัต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ นํ า มาใชใ นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ได แ ก “ลวดเหล็ ก กล า คาร บ อน” และเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด จ าก
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย โดยเหล็กลวดเปนผลิตภัณฑรูปเหล็กทรงยาวที่ไดจากการนําวัตถุดิบคือ เหล็กแทงเล็กหรือเศษ
เหล็กมารีดเปนเหล็กลวด ซึ่งเหล็กลวดที่บริษัทนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑจะเปนเหล็กลวดชนิดคารบอนสูง
เหมาะสําหรับผลิตลวดเหล็กทนแรงดึงสูงหรือลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (pre-stressed concrete wire) ทั้ง
ชนิดเสนเดียว (PC-wire) และชนิดตีเกลียว (PC-strand wire) โดยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เปนผูจัดจําหนายเหล็ก
ลวดโดยตรง ที่เปนการสั่งซื้อจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนทางดาน
ราคาของอุตสาหกรรมเหล็ก โดยบริษัทในประเทศที่เปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหกับบริษัท ไดแก บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีล
กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)) และบริษัทตางประเทศที่เปนผูจัดจําหนาย
วัตถุดิบใหกับบริษัท ไดแก Jiangsu Shagang Group Co.,Ltd (China) และ Qingdao Co.,Ltd (China) โดยคิดเปน
สัดสวนของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศและตางประเทศในสัดสวนรอยละ 30 ตอ 70
ทั้งนี้ สามารถแบงผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทออกไดเปน 6 ผลิตภัณฑ ดังนี้
1. ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง(Steel Wires for Prestressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire”
“PCW”)
ผลิตจากลวดเหล็กกลาคารบอนสูง (High carbon Steel Wire) ซึ่งเปนลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
หรือที่เรียกวา Pre-stressed Wire (PCW) มีลักษณะเปนลวดกลมเสนเดี่ยวแบบมีรอยย้ํา หรือลวดกลมเสนเดี่ยวแบบหยัก
ที่ผานกระบวนการลดขนาดโดยการดึง จึงมีคุณสมบัติดานความคงทนและแข็งแรงสูงกวาเหล็กกอสรางทั่วไป โดยลวด
เหล็กกลาแรงดึงสูงเสนเดี่ยวจะเปนผลิตภัณฑที่นําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับงานกอสรางที่ตองการความแข็งแรง ทนทาน
อาทิ เสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป และไมหมอนคอนกรีตสําหรับรางรถไฟ เปนตน
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ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรงที่บริษัทผลิตมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตร ซึ่ง
ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.95-2540 ซึ่งปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ
46,800 ตันตอป
2. ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed Concrete หรือ
“PC-Strand” “PCS”)
ผลิตจากลวดเหล็กกลาคารบอนสูง (High carbon Steel Wire) เปนลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
หรือที่เรียกวา Pre-stressed concrete (PCS) หรือ PC Strands Wire โดยการนําลวดเสนเดี่ยวจํานวน 7 เสนที่ผาน
กระบวนการลดขนาดโดยการดึงแบบไมมีรอยย้ํา มาตีเกลียวรวมกันทั้ง 7 เสนเปนเสนเดียว ทําใหมีคุณสมบัติในดานความ
คงทนแข็งแรงสูง ซึ่งจะเปนที่นิยมกันเปนจํานวนมากในการนําไปใชงานกอสรางที่เปนโครงการที่มีขนาดใหญ อาทิ คาน
สะพาน ทางยกระดับ เสาเข็มขนาดใหญ พื้นคอนกรีตอัดแรงสําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ และไซโล เปนตน
ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง ที่บริษัทผลิตมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 9.30, 9.53, 12.40,
12.70 และ 15.20 มิลลิเมตร ซึ่งไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.420-2540 ซึ่งปจจุบัน
บริษัทมีกําลังการผลิต ประมาณ 5,400 ตันตอป
3. ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh หรือ “WM”)
ผลิตจากลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Low carbon steel Wire) ขนาด 5.5-9.0 มิลลิเมตร เปนเหล็กกลาเชื่อม
ติดเสริมคอนกรีต หรือที่เรียกวา “Wire Mesh” ซึ่งเปนการนําเหล็กกลาดึงเย็นเสริมคอนกรีต เลขที่ มอก.747-2531 หรือลวด
เหล็กกลาขอออยดึงเย็นเสริมคอนกรีต เลขที่ มอก.943-2533 ที่ผานกระบวนการรีดลดขนาดจนมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว มาเชื่อมยึดติดกันเปนตระแกรง ดวยระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อใชเปนโครงสรางคอนกรีตสําหรับงานพื้น
อาคาร โรงงาน ถนน ผนังรับแรง เปนตน
ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีตที่บริษัทจะผลิตตามขนาดความตองการของลูกคา ซึ่งไดรับ
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.737-2549 ซึ่งปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ 2,880 ตัน
4. ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”)
ผลิตจากลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา(Low carbon steel Wire) หรือที่เรียกวา “ลวดปลอก” ขนาด 5.5-9.0
มิลลิเมตร ที่ผานการรีดลดขนาดจนมีคุณสมบัติดานความแข็งแรงที่ระดับตางๆ กัน โดยขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่นํามาผลิตที่ใช
เปนลวดเสริมในงานคอนกรีตอัดแรง หรืองานใดๆ ตามที่ลูกคาตองการ อาทิ งานหลอเสาไฟฟา งานทําเสาบาน เปนตน
ลวดดึงเย็นที่บริษัทผลิตมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8 ถึง 7.0 มิลลิเมตร ซึ่งไดรับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.194-2535 ปจจุบันมีกําลังการผลิตประมาณ 2,400 ตัน ลักษณะเปนเสนยาวมวนเปน
ขดกลม สําหรับใชในอุตสาหกรรม ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี เหล็กลวดที่ใชทําลวดเหล็กทําตะปู เหล็กลวดที่ใชดัดขึ้นรูป
ชิ้นงานตางๆในผลิตภัณฑคอนกรีตเชนเสาเข็ม เสาไฟฟา ฯลฯ และ เหล็กลวดสําหรับตะแกรงเหล็กไวรเมซ
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5. ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire
หรือ GMAW)
นําไปใชสําหรับเชื่อมเหล็กกลาละมุนดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม หรือที่เรียกวา “MIG WIRE” ซึ่งเปนลวด
เชื่อมชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากผูใชงานจํานวนมากในปจจุบัน เนื่องจากสามารถเชื่อมใชงานไดอยางตอเนื่องโดยไม
ตองมีการเปลี่ยนลวดบอยครั้ง ซึ่งเปนที่นิยมใชงานจํานวนมากในอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ อาทิ อุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต อุตสาหกรรมการตอเรือ อุตสาหกรรมตูคอนเทนเนอร อุตสาหกรรมทอสูบน้ํา และอุตสาหกรรมหมอแปลง
ไฟฟา เปนตน
ลวดเชื่อมไฟฟาที่บริษัทผลิตมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ AWS
ER70S-6 (AWS = American Welding Society, ER = Electrode or Welding rod, 70 = Minimum tensile strength
:70,000 psi, S = Bare solid electrode or rod, 6 = Chemical composition : 0.07-0.15%C 1.40-1.85%Mn 0.801.15%Si ) ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 597-2528 และมาตรฐาน BV (Bureau Veritas)
ปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ 2,400 ตันตอป
6. ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)
ผลิตจากลวดเหล็กกลาคารบอนสูง (High carbon Steel Wire) ตั้งแตขนาด 5.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป เปนลวด
สํา หรั บ อุ ตสาหกรรมตา ง ๆเช น อุ ตสาหกรรมผลิตที่น อน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมผลิต ตะแกรงสาน และ
อุตสาหกรรมผลิตสปริงตางๆ ซึ่งปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ 4,200 ตันตอป
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็กที่มีคุณภาพเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของ
ลูกคาในกลุมกอสราง และกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัท ประกอบดวย ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(Steel Wires for Prestressed Concrete Wire)(“PC-Wire”) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires
Strand for Prestressed Concrete)(“PC-Strand”) ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)(“WM”)
ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire)(“OLC”) ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวย
อารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire)(“GMAW”) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire)(“HDW”) โดยกลุม
ลูกคาของบริษัท ไดแก หนวยงานราชการและเอกชนภายในประเทศ ซึ่งหากพิจารณาถึงภาพรวมของผลการดําเนินงานชวง
ป 2553 - ป 2555 พบวา บริษัทมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑเทากับ 771.09 ลานบาท 901.07 ลานบาท และ 979.13
ลานบาท ตามลําดับ จะเห็นไดวาบริษัทมียอดรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป และงวด 6 เดือนป 2556 บริษัท
มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑเทากับ 484.61 ลานบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันเมื่อเทียบกับป 2555 โดยการลดลง
ดังกลาวเปนผลจากการลดลงของ ปริมาณขายเพื่อรักษาระดับราคาขาย อยางไรก็ตามการลดลงดังกลาวเปนการลดลงใน
ปริมาณนอยสาเหตุจากนโยบายบริษัทที่ไมไดเนนการแขงขันดานราคา แตเนนการแขงขันดานคุณภาพและบริการ
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ผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในงวดบัญชีป 2553 เทากับ 784.05 ลานบาท งวดบัญชีป 2554
เทากับ 911.47 ลานบาท งวดบัญชีป 2555 เทากับ 1,004.43 ลานบาท และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
เทากับ 488.00 ลานบาท โดยแบงเปน 1)รายไดจากการขายลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง 2)รายไดจากการขาย
ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง 3)ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต 4)ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา
5)ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม 6)ลวดสปริง ซึ่งสามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ในรายไดของบริษัทตามประเภทผลิตภัณฑได ดังนี้

ประเภทของรายได
1. รายไดจากการขาย
1.1) ลวดเหล็กกลาสําหรับ
คอนกรีตอัดแรง
1.2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียว
สําหรับคอนกรีตอัดแรง
1.3) ลวดตะแกรงเหล็กกลา
เชื่อมติดเสริมคอนกรีต
1.4) ลวดเหล็กกลาคารบอน
ต่ํา
1.5) ลวดเชือ่ มเปลือยใช
เชื่อมเหล็กกลาละมุล
ดวยอารกโดยมีกา ซปก
คลุม
1.6) ลวดสปริง
รวม
2. รายไดอื่น
รวมรายได

ป 2553

ป 2554

งวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 56
ลานบาท รอยละ

ป 2555

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

634.12
105.99

80.88%
13.52%

693.97
153.31

76.14%
16.82%

725.53
184.72

72.23%
18.39%

393.24
83.89

80.58%
17.19%

-

-

-

-

-

-

0.56

0.12%

-

-

-

-

0.09

0.009%

3.04

0.62%

30.97

3.95%

29.45

3.23%

19.54

1.95%

2.52

0.52%

24.33
2.67%
49.25
4.90%
901.07 98.86% 979.13 97.48%
10.40
1.14%
25.30
2.52%
911.46 100.00% 1,004.43 100.00%

1.36
484.61
3.39
488.00

0.28%
99.31%
0.69%
100.00%

771.09 98.35%
12.96
1.65%
784.05 100.00%

เมื่อพิจารณาสัดสวนรายไดจากการขาย บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัด
แรง คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 80 ซึ่งเปนสัดสวนจากการขายผลิตภัณฑมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอื่นๆ
โดยมีรายไดจากการขายลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ในงวดบัญชีป 2553 ป 2554 และป 2555 เทากับ 634.12
ลานบาท 693.97 ลานบาท และ 725.53 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสาเหตุการเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การปรับ ตัวของราคาขายที่มีแ นวโนมสูง ขึ้ น กอปรกับลูกคาได เพิ่มกํา ลัง การผลิตเพื่ อรองรับตลาดกอ สรางและระบบ
สาธารณูปโภคที่เริ่มเติบโตตามนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและบริษัทยังมีรายไดอื่น ไดแก รายไดจากการขาย
เศษวัตถุดิบ กําไรจากการขายสินทรัพย หนี้สูญรับคืน รายไดคาเชาพื้นที่ เปนตน
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รายไดอื่น
ในงวดบัญชีป 2553 และป 2554 บริษัทมีรายไดอื่น เทากับ 12.96 ลานบาท 10.40 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 1.68 รอยละ 1.15 ของรายไดจากการขายของบริษัท ตามลําดับ รายไดอื่นของบริษัทประกอบดวย รายไดจากการขาย
เศษวัตถุดิบ รายการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายไดจากดอกเบี้ยรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หนี้สูญรับคืน
รายไดคาเชาพื้นที่ ซึ่งรายการหลักของรายไดอื่นของบริษัท คือ “รายไดจากการขายเศษวัตถุดิบ” โดยในแตละเดือน บริษัท
จะมีเศษวัตถุดิบจากกระบวนการขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑทุกครั้ง บริษัทจึงเปดการประมูลใหบริษัททั่วไปที่ไมไดเปน
บริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัทมาดําเนินการประมูลรับซื้อ โดยบริษัทจะเลือกขายเศษวัตถุดิบดังกลาวใหแกบริษัทที่ประมูลใน
ราคาสูงที่สุด
ในป 2555 บริษัทมีรายไดอื่น มูลคาเทากับ 25.30 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.58 ของยอดรายไดรวมของ
บริษัท โดยในป 2555 มีมูลคารายไดอื่นมากกวาป 2553 และป 2554 เนื่องจาก บริษัทมีกําไรจากการขายเครื่องจักร
บางสวนที่ไมไดใชงาน และโอนกลับคาเผื่อดอยคาเครื่องจักร มูลคาเทากับ 9.44 ลานบาท ซึ่งเปนเครื่องจักรการผลิตลวด
ขอบลอยาง (TBW) ที่บริษัทหยุดการผลิตตั้งแตป 2549
งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีรายไดอื่น เทากับ 3.39 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 54.87 สาเหตุการลดลง เนื่องจากราคาเศษวัตถุดิบลดลง บริษัทจึงมีนโยบายในการชะลอการขายเศษวัตถุดิบ
ออกไป
ตนทุนและอัตรากําไรขั้นตน
บริษัทมีตนทุนรวมในงวดบัญชีป 2553 เทากับ 699.15 ลานบาท งวดบัญชีป 2554 เทากับ 798.70 ลานบาท งวด
บัญชีป 2555 เทากับ 883.35 ลานบาท และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เทากับ 380.49 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 90.67 รอยละ 88.64 รอยละ 90.22 และรอยละ 78.51 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
หากพิจารณาในชวงป 2553 และ ป 2555 จะเห็นวาบริษัทมีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายใกลเคียงกัน
คือ รอยละ 90.67 และรอยละ 90.22 ตามลําดับ แตสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายในป 2554 มีจํานวนลดลง
(รอยละ 88.64)เมื่อเทียบกับป 2553 เนื่องจาก ราคาขายเหล็กตอกิโลกรัมปรับตัวลดลงเล็กนอยในขณะที่ตนทุนตอกิโลกรัม
ยังมีเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา ทําใหมีอัตรากําไรขั้นตนของคูแขงเพิ่มมากขึ้น จึงมีการแขงขันกันในดานราคามากขึ้น กอปร
ตนทุนขายและราคาวัตถุดิบที่ใชเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอุทกภัยเมื่อป 2554 สงผลใหอาคารที่พักอาศัยตางๆ ตอง
ดําเนินการปรับปรุง แกไขจากผลกระทบของอุทกภัยดังกลาว จึงมีการกอสรางเพิ่มเติม และ/หรือซอมแซม ทําใหบริษัทตอง
สั่งวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถตอบสนองใหตรงกับความตองการลูกคาได อีกทั้ง ยังเปนผลมาจากคาใชจายในการ
บริหาร จากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ขณะที่ ป 2555 สัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากขาย ไดปรับตัวสูงขึ้นในระดับ
ใกลเคียงกับป 2553 สาเหตุสวนใหญมาจากบริษัทสามารถบริหารตนทุนขายไดมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้ง บริษัทยัง
สามารถเพิ่มราคาขายเหล็กไดมากกวาสัดสวนตนทุนตอกิโลกรัมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีตนทุนวัตถุดิบคงเหลือบางสวน
ในราคาของป 2553 ทําใหสามารถปรับราคาขายในป 2554 ตามราคาเหล็กในตลาดได
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีตนทุนขาย เทากับ 380.49 ลานบาท ลดลงไปรอยละ
19.65 จากงวดเดียวกันของปกอน สวนใหญเกิดจากการราคาวัตถุดิบลดลงจากเดิม และอัตราแลกเปลี่ยนในชวง 6 เดือน
แรกของป 2556 มีอัตราคาเงินที่แข็งคา (ประมาณ 28 บาทตอดอลลารสหรัฐ ถึง 29 บาทตอดอลลารสหรัฐ) รวมทั้งวัตถุดิบ
ที่บริษัทสั่งซื้อเขามาไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขา
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อัตรากําไรสุทธิ
กําไรขั้นตนของบริษัทในป 2553 ป 2554 และป 2555 เทากับ 71.94 ลานบาท 102.37 ลานบาท และ 95.78
ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.33 รอยละ 11.36 และรอยละ 9.78 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
ซึ่งมีมูลคาที่เพิ่มสูงขึ้นในป 2554 เมื่อเทียบกับป 2553 เนื่องจาก บริษัทสามารถบริหารตนทุนขายไดมีประสิทธิภาพขึ้น อีก
ทั้ง บริษัทยังสามารถเพิ่มราคาขายเหล็กไดมากกวาสัดสวนตนทุนตอกิโลกรัมที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีตนทุนวัตถุดิบคงเหลือ
บางสวนในราคาของป 2553 ทําใหสามารถปรับราคาขายในป 2554 ตามราคาเหล็กในตลาดได และมีมูลคากําไรขั้นตนที่
ลดลงในป 2555 เมื่อเทียบกับป 2554 เนื่องจาก ราคาขายเหล็กตอกิโลกรัมปรับตัวลดลงเล็กนอยในขณะที่ตนทุนตอ
กิโลกรัมยังมีเพิ่มขึ้นจากที่ผานมา ทําใหมีอัตรากําไรขั้นตนของคูแขงเพิ่มมากขึ้น จึงมีการแขงขันกันในดานราคามากขึ้น /
ตนทุนขายและราคาวัตถุดิบที่ใชเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอุทกภัยเมื่อป 2554 สงผลใหอาคารที่พักอาศัยตางๆ ตอ ง
ดําเนินการปรับปรุง แกไขจากผลกระทบของอุทกภัยดังกลาว จึงมีการกอสรางเพิ่มเติม และ/หรือซอมแซม ทําใหบริษัทตอง
สั่งวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถตอบสนองใหตรงกับความตองการลูกคาได และอีกสวนหนึ่งเปนผลของคาใชจายในการ
บริหาร จากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับ
104.12 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.49 ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงกวาในปที่ผานมา (งวดกอนมีอัตรากําไร
8.01%) สาเหตุสําคัญมากจาก ราคาขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทสามารถสรรหาวัตถุดิบไดในราคาที่ถูกลง รวมทั้งอัตรา
แลกเปลี่ยนอยูในชวงคาเงินบาทแข็ง
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนป 2553 ป 2554 ป 2555 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556 เทากับ รอยละ 4.17 รอยละ 8.79 รอยละ 4.39 และรอยละ 10.16 ตามลําดับ โดยบริษัทมีสวนของผูถือหุนในป
2553 ป 2554 ป 2555 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เทากับ 534.35 ลานบาท 577.41 ลานบาท 587.22
ลานบาท และ 612.96 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัท มี กําไรสุท ธิ ที่เพิ่มสูง ขึ้น สงผลใหบ ริษัท มีกํา ไรสะสมที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับจะเห็นไดวาบริษัทมีสวนของผูถือหุนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เกิดจากกําไรสะสมที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งในงวด
6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีหุนสามัญที่จดทะเบียนและชําระเพิ่มขึ้น 125.00 ลานบาท จากปกอนที่ผาน
มา
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 559.69 ลานบาท 720.76
ลานบาท และ 779.82 ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นวุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวม
เทากับ 986.06 ลานบาท สินทรัพยสวนใหญของกิจการ ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนประเภทลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น
และสินคาคงเหลือ รวมประมาณรอยละ 56 ถึงรอยละ 66 ของสินทรัพยรวม และรองลงมาจะเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
ประเภทเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน ประมาณรอยละ 15 ถึงรอยละ 25 ของสินทรัพยรวม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
กูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นในชวง 2 ปผานมา
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2553 ป 2554 ป 2555 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมี
หนี้สินรวมเทากับ 21.41 ลานบาท 143.35 ลานบาท 192.60 ลานบาท และ 343.11 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 3.83 รอยละ 19.89 รอยละ 24.70 และรอยละ 35.89 ตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญของบริษัทจะเปน
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หนี้สินหมุนเวียนประเภทเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รองลงมาจะเปนเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น สําหรับป 2554
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 569.55 ซึ่งหนี้สินสวนใหญในป 2554 มาจากการที่บริษัทไดรับสินเชื่อระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เปนประเภทสินเชื่อสําหรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร การเปดเลตเตอรออฟเครดิต และหนี้สินทรัสตรีซีทส
จํานวน 106.40 ลานบาท เพื่อซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ ในขณะที่ป 2555 บริษัทก็ยังคงมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 34.36
จากป 2554
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 2553 ป 2554 ป 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสวนของผู
ถือหุนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เทากับ 534.35 ลานบาท 577.41 ลานบาท 587.22 ลานบาท และ 612.96 ลานบาท
ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 96.17 รอยละ 80.11 รอยละ 75.30 และรอยละ 64.11 ของมูลคาสินทรัพยรวม
ตามลําดับ สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเกิดจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งในวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เปน
225,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 125,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจายปนผล
เปนหุนสามัญของบริษัท
ปจจัยความเสี่ยง
1.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคาหรือผูจัดจําหนายรายใหญ
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่ทํามาจากลวดเหล็กเพื่อจําหนายใหแกบริษัท ที่เปน
ผูผลิตเสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟา แผนพื้นคอนกรีต คานสะพาน Postension เปนตน โดยมีลูกคาอยูทั่วประเทศ ทั้งนี้
ผลิตภัณฑที่เปนสินคาของบริษัท ไดแก ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัด
แรง ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวย
อารกโดยมีกาซปกคลุม และลวดสปริง โดยลูกคารายใหญของบริษัท 10 รายแรกมียอดการสั่งชื้อป 2553 - ป2555 และ
งวด 6 เดือน ป 2556 จํานวน 329.08 ลานบาท 403.16 ลานบาท 363.93 ลานบาท และ 214.98 ลานบาท ตามลําดับ
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.67 รอยละ 44.74 รอยละ 37.17 และรอยละ 44.36 ของรายไดจากการขายสินคา(ตัวเลข
สัดสวนไมตรง) ตามลําดับ และลูกคาอาจเปลี่ยนการซื้อสินคาจากที่เคยซื้อกับบริษัทไปซื้อจากคูแขงรายอื่น ซึ่งหากบริษัท
ตองสูญเสียลูกคาดังกลาวไปจะสงผลตอรายไดของบริษัท

อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคากลุมดังกลาวขางตนอยางตอเนื่อง สืบเนื่องจากการที่บริษัท
สามารถผลิตสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคาทั้งในดานคุณภาพ การสงมอบที่ตรงเวลา ประกอบกับราคาขายที่
สามารถแขงขันได และบริษัทมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑที่ไดจําหนายไปแลวรวมทั้งการติดตามปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามา
ปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการหลังการขายที่ดี
โดยบริษัทมีการบริการหลังการขาย อาทิ การทดสอบและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับเครื่องดึงลวดใหกับลูกคา โดยปกติ
ในการทดสอบเครื่องดึงลวดจะทําการทดสอบทุก 6 เดือน หรือ12 เดือน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการใชงาน ซึ่งหลังจากที่
บริษัทใหบริการทดสอบเครื่องดึงลวดดังกลาวแลวนั้น บริษัทจะออกเอกสารยืนยันผลการทดสอบใหแกลูกคา อีกทั้ง บริษัท
ยังมีการทดสอบคุณภาพลวดของบริษัทที่ผลิตไดกับหนวยงานภายนอก เพื่อยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑในกรณีที่
บริษัทรับงานจากราชการ ซึ่งเปนบริการที่ชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาวิธีหนึ่งมาโดยตลอด นอกจากนี้ สินคาของ
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บริษัทยังตองอาศัยความเชี่ยวชาญในการผลิต ซึ่งบริษัทมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ รวมถึงประสบการณในการ
ทํางานมายาวนาน ทําใหสินคามีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา
2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
ผลิตภัณฑของบริษัทสวนใหญ เปนผลิตภัณฑที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญเฉพาะดานเปน
พิเศษ ซึ่งฝายที่ตองเปนผูควบคุมดูแลรับผิดชอบ คือ ฝายวิศวกร โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีวิศวกรดานการ
ควบคุมกระบวนการในการผลิตจํานวน 10 คน บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกร และผูชํานาญการ ซึ่งหาก
บุคลากรดังกลาวลาออก อาจสงผลกระทบตอกระบวนการการผลิตที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรที่สําคัญและอาจสงผล
กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับการรับรองดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งมีการจัดทําคูมือการทํางานทุก
ขั้นตอน หากมีการเปลี่ ยนแปลงบุคลากรดังกลาวสามารถนํ า คูมือการปฏิบัติงานมาศึก ษา อีกทั้ง บริษัท มีนโยบายให
ความสําคัญกับการรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานตอเนื่องในระยะยาวกับบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนใหอยู
ในระดับที่สามารถแขงขันไดกับบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร ไดแก การฝกอบรม และการสงไปดูงานทั้งภายนอกและภายในประเทศ รวมทั้งมีนโยบายใหความสําคัญ
กับระบบประเมินผลงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาการขาดแคลน
วิศวกรและผูชํานาญการดังกลาว
3) ความเสี่ยงจากการแขงขันของผูประกอบการรายใหม และการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งมีราคาสินคาที่ต่ํากวาราคา
ปจจุบันธุรกิจของบริษัทมีการนําเขาผลิตภัณฑที่มาจากจีนเปนสวนใหญ
สินคาที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ โดยจากการที่จีนสามารถสรรหาตนทุนในการผลิตที่มีราคาถูกกวาคูแขงขันประเทศ
อื่นไดนั้น อาจทําใหในอนาคตบริษัทอาจจะไดรับผลกระทบจากการที่จีนเขามาแขงขันในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท โดยการ
เขามาดําเนินการทําธุรกิจเองแทนการจําหนายเฉพาะวัตถุดิบใหบริษัทและบริษัทอื่นๆ หรือที่เรียกวา “Forward” อีกทั้ง ในป
2558 จะมีการเปดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC) อาจสงผลใหบริษัทไดรับผลกระทบตอยอดขายและสวนแบงทางการตลาด
ที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับอุตสาหกรรมเหล็ก กําลังเกิดสภาวะอุปทานสวนเกินในตลาดเหล็กโลก บวกกับสภาพเศรษฐกิจทั่ว
โลกชะลอตัว จึงมีผลใหความตองการใชเหล็กลดลง และสงผลใหผูผลิตเหล็กจําเปนตองแขงขันกันในดานราคาขายเพื่อหา
ตลาดในการระบายสินคา
อยางไรก็ตาม บริษัทเปนผูเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจประเภทนี้มาเปนระยะเวลานาน ทําใหบริษัทเปนที่
รูจักอยางแพรหลายในเรื่องของคุณภาพสินคาที่มีมาตรฐานและบริการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับ การปรับปรุงใน
กระบวนการการผลิต โดยการนําเทคโนโลยีในการผลิตสมัยใหมเขามาใช อาทิ การนําระบบ Lean – Six sigma เขามาใช
เพื่อลดของเสีย และลดการสูญเปลาของกระบวนการผลิต ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการลดตนทุนตอ
หนวยใหต่ําลง และในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเครื่องจักรใหมเพื่อรองรับผลิตภัณฑใหม อีกทั้ง ยังมีนโยบายการ
บริหารสินคาคงคลัง และการบริหารลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคา เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน รวมทั้ง
มีการสรางทีมการตลาดที่มีศักยภาพเพื่อดูแลและขยายตลาด และจากการคาดการณของศูนยวิจัยกสิกรไทย เกี่ยวกับการ
เปดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC) คาดวาจะมีการขยายการกอสรางโครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น
สงผลใหอุปสงคเหล็กมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงเปนโอกาสที่บริษัทจะไดรับยอดขายจากการสั่งซื้อสินคาของลูกคารายเดิม
และรายใหมเพิ่มสูงขึ้น
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4) ความเสี่ยงจากนโยบายการตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กจากตางประเทศ
วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ เหล็กลวด โดยสวนใหญบริษัทจะนําเขามาจากตางประเทศ อาทิ ประเทศจีน ใน
สัดสวนรอยละ 90 ของปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ เนื่องจากมีราคาที่คอนขางถูกกวาประเทศอื่น ประกอบกับคุณภาพที่ไม
แตกตางจากประเทศอื่น ทําใหประเทศจีนมีปริมาณการสั่งซื้อจากผูแปรรูปเหล็กในสัดสวนที่สูงกวาประเทศอื่น สงผลให
ผูผลิตเหล็กลวดในแตละประเทศไดรับผลกระทบจากราคาเหล็กลวดที่ต่ําของประเทศจีน รวมถึงตลาดสินคาเหล็กลวดใน
ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบดังกลาว ทั้งนี้ กรมการคาตางประเทศจึงตองออกนโยบายการขึ้นภาษีนําเขาเหล็กลวดจาก
ประเทศจีน เพื่อตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กลวด ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบในดานตนทุนที่สูงขึ้นจากการตอบโต
ดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกลาว โดยกอนที่จะมีการเพิ่มภาษีการ
นําเขาวัตถุดิบ บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากและเพียงพอตอปริมาณขายผลิตภัณฑของบริษัท อีกทั้ง ยังสามารถ
เพิ่มราคาผลิตภัณฑใหมีราคาเกือบเทากับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑ โดยในงวดบัญชีป 2555 และงวด
6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสัดสวนในการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกลาวคิดเปนรอยละ 80.08 และ 99.16 ของ
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม ตามลําดับ ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอกําไรสุทธิของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการบริหารเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นดังกลาว โดย 1)ติดตาม
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับแนวโนมเศรษฐกิจโลก อาทิ ทิศทางการขึ้นลงของราคาเหล็ก เศษเหล็ก น้ํามัน และทองคํา ที่อาจ
สงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยน 2)วิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศ ซึ่งอาจจะ
สงผลตออัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะทิศทางการเมืองในประเทศ 3)ศึกษาขอมูลอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของแตละสถาบัน
การเงินทั้งในและตางประเทศ 4)ศึกษาขอมูลอัตราการจางงานทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งบริษัทยังคํานึงถึงแนวโนมความ
ผันผวนของคาเงินบาท โดยหากในชวงนั้นคาเงินบาทมีแนวโนมที่ออนคา บริษัทจะติดตอสถาบันการเงินเพื่อขอวงเงินซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) แตถาหากเงินบาทมีแนวโนมแข็งคา บริษัทจะติดตามขาวสาร โดย
หากคาดการณวาคาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาจนถึงจุดต่ําสุด บริษัทก็จะดําเนินการแปลงคาเงินทันที ทั้งนี้ บริษัทจะมีการ
พิจารณาภายในชวงเวลากอนครบกําหนดชําระเงิน ซึ่งจะเปน การลดปญหาและความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
1.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่สําคัญ
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑของบริษัท คือ “เหล็กลวด” โดยคิดเปนสัดสวนในการผลิตประมาณรอย
ละ 88.34 ของต น ทุ น การผลิ ต รวม วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต จะทํ า การจั ด หาจากผู จั ด จํ า หน า ยภายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยผูจัดจําหนายภายในประเทศมีเพียงหนึ่งราย คือ กลุมบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ซึ่งบริษัททําการซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายรายดังกลาว สวนในการจัดหาจากตางประเทศจะสั่งซื้อจากตัวแทนจําหนายของ
แต ละประเทศ อาทิ จีน อินเดีย มาเลเซีย เยอรมัน และญี่ปุน เปน ตน ซึ่ งการเคลื่อนไหวของราคาเหล็กลวดจะมี ก าร
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เปลี่ยนแปลงตามอุปสงคและอุปทานของผูผลิตเหล็กลวดทั่วโลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กลวดจะสงผล
กระทบตอตนทุนของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวดังนี้ (1) การกําหนดราคาขายโดย
รักษาสวนตางกําไรในระดับที่สามารถจะแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ได (2) บริษัทมีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการ เพื่อนํามา
ประกอบ การพิจารณาตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับ
ระยะเวลาการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑของบริษัท ทําใหบริษัทสามารถบริหารตนทุนไดดีขึ้น และมีวัตถุดิบเพียงพอตอ
แผนการผลิต (3) บริษัทไดพัฒนาเพื่อปรับปรุงการบริหารการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อควบคุมตนทุนการผลิตใหอยูในระดับที่
เหมาะสม (4) บริษัทมีนโยบายรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาของบริษัท ทําใหบริษัทสามารถเจรจาตอรองกับลูกคาบาง
รายเพื่อขอปรับราคาจําหนายใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคา
วัตถุดิบ (5) บริษัทมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑที่ไดจําหนายไปแลวรวมทั้งการติดตามปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุง
การทํางานใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการหลังการขายเพิ่มมากขึ้นทํา
ใหบริษัทสามารถกําหนดราคาขายในระดับที่เหมาะสมได
2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่สําคัญ
ในป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือน ป 2556 บริษัทสั่งซื้อเหล็กลวดซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทจาก
ตัวแทนจัดจําหนายตางประเทศ 3 ราย ไดแก NOVO COMMODITIES PTE LTD. CHINA COODWIN INVESTMENT
TRADING LTD. และ MITSUI & CO.,LTD. คิดเปนสัดสวนรวม 3 รายเทากับรอยละ 58 รอยละ 47 รอยละ 85 และรอยละ
100 ตามลําดับ โดยบริษัทมีการสั่งซื้อจาก NOVO COMMODITIES PTE LTD. มากที่สุด หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 45
ในป 2553 รอยละ 41 ในป 2554 รอยละ 74 ในป 2555 และงวด 6 เดือน ป 2556 รอยละ 27 บริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก
การพึ่งพิงผูจัดจําหนายเหล็กลวดรายดังกลาว และอาจขาดแคลนเหล็กลวดในกรณีที่ผูจัดจําหนายรายดังกลาวไมสามารถ
สงมอบวัตถุดิบใหแกบริษัทไดตามกําหนด และบริษัทไมสามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นเขามาทดแทนไดทันตาม
แผนการผลิตสินคาที่ไดรับคําสั่งจากลูกคา
อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการติดตามประเมินสถานการณอยางใกลชิด และมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ลวงหนา ประกอบกับบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายดังกลาวเปนเวลานานและไมเคยมีการคางชําระคาสินคา สงผล
ใหบริษัทมี ความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนา ยวัตถุดิบที่สําคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดหาผูจัดจําหนายวัตถุดิบจาก
ตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งมีผูจัดจําหนายหลายรายและราคาวัตถุดิบต่ํากวาผูจัด
จําหนายรายอื่น และจากการดําเนินงานของบริษัทในอดีตที่ผานมา บริษัทยังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
3) ความเสี่ยงจากการขัดของหรือเสียหายของอุปกรณหรือเครื่องจักรที่ใชในการผลิต
เครื่องจักรบางสวนของบริษัทมีอายุการใชงานมากวา 10 ป โดยอาจสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตของ
บริษัท อาทิ เกิดการขัดของในการดําเนินงาน เกิดความลาชาในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะสงผลตอการผลิตโดยรวมของ
บริษัทใหไมสามารถผลิตสินคาไดตามปริมาณการสั่งซื้อจากลูกคาได
อยางไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องจักรดังกลาวตางเปนเครื่องจักรที่ผลิตจากผูผลิตเครื่องจักรที่มีชื่อเสียงจาก
ประเทศอิตาลี และประเทศจีน อีกทั้ง บริษัทยังคงดูแลรักษาใหใชงานไดดวยดี รวมถึงที่ผานมาบริษัทมีการเตรียม
งบประมาณสําหรับการซอมบํารุงเครื่องจักรทุกป ซึ่งบริษัทเชื่อวาจะชวยปองกันและลดปญหาที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรใน
อนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดซื้อเครื่องจักรใหมที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มกําลัง
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ในการผลิตและประสิทธิภาพการดําเนินงานใหสามารถผลิตสินคาใหไดปริมาณและคุณภาพตามคําสั่งซื้อจากลูกคา
รวมทั้งบริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินบางสวนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องจักรใหมบางสวน ซึ่งจะสงผลใหความเสี่ยงดังกลาวลดลง
ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
1) ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนในอนาคต
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท แคปปตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด
(มหาชน) (“CEN”) (เดิมชื่อ บริษัท อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน) (“EWC”)) ถือหุนบริษัทในสัดสวนรอยละ 77.77 ซึ่งผูถือ
หุนรายใหญดังกลาวจะสามารถมีอํานาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อตรวจสอบและถวงดุลในเรื่องที่ผูถือหุนดังกลาวเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสรางการจัดการของบริษัท ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ พบวาบริษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการ โดยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ โดยมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ อยางชัดเจนและโปรงใส สําหรับการ
กําหนดมาตรการการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิในการอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบถวงดุลการตัดสินใจ
ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนถึงความโปรงใส และถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ หาก
บริษัทเสนอขายหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมตอประชาชนจํานวน 150 ลานหุน โดยแบงเปนเสนอขายเพื่อผูถือหุนรายยอยจํานวน
60 ลานหุน และเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ CEN จํานวน 90 ลานหุน จะสงผลใหภายหลังการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ สัดสวนการถือหุนของ CEN จะลดลงเหลือสัดสวนรอยละ 58.33
1.3

1.4

ความเสี่ยงดานการเงิน
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน
บริษัทมีแหลงเงินทุนที่พึ่งพิงสําหรับการดําเนินธุรกิจในประเทศรวม 4 แหง ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
บริษัทมีภาระหนี้รวม 305.89 ลานบาท และมีตนทุนทางการเงินรวม 5.07 ลานบาท โดยภาระหนี้สวนใหญประมาณรอยละ
90 ของภาระหนี้รวมเปนภาระหนี้จากวงเงินกูยืมระยะสั้นเพื่อนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดแก วงเงินกูเบิกเกินบัญชี วง
เงินแพ็คกิ้งเครดิต วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงิน L/C, T/R วงเงินขายลดตั๋ว และวงเงินหนังสือค้ําประกัน สวนที่เหลืออีก
ประมาณรอยละ 10 ของภาระหนี้รวมเปนภาระหนี้จากวงเงินกูยืมระยะยาว ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีระดับ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) เทากับ 0.51 : 1 ดังนั้น จากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ตามที่กลาวขางตน ทําใหบริษัทอาจไดรับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งเปนตนทุนทางการเงินของ
กิจการที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการไดในที่สุด
อยางไรก็ตาม จากอดีตที่ผานมา บริษัทมีประวัติการผอนชําระที่ดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2556 บริษัทมีภาระหนี้คงเหลือเทากับ 305.89 ลานบาท ซึ่งถือไดวาเปนจํานวนที่บริษัทสามารถผอนชําระไดจาก
ผลการดําเนินงานในปจจุบันของบริษัท และสําหรับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกูนั้น บริษัทจะไดรับ
ความเสี่ยงดังกลาวที่ลดลงเมื่อบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว ซึ่งจะทําใหภาระหนี้ของกิจการลดลง
รวมถึงสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น และสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) ดังกลาวลดลงได
ระดับหนึ่ง
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2) ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อกับลูกคา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนรวม 212.07 ลาน
บาท และลูกหนี้การคา - สุทธิ จํานวนรวม 199.36 ลานบาท ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 90 วัน มีลูกหนี้การคาที่ยังไมถึง
กําหนดชําระจํานวน 136.62 ลานบาท และมีลูกหนี้การคาเกินกําหนดชําระจํานวน 75.45 ลานบาท บริษัทจึงมีความเสี่ยง
ในการเรียกเก็บหนี้ ซึ่งหากเรียกเก็บหนี้ดังกลาวไมไดหรือไมครบตามจํานวนทั้งหมดอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลอง
และฐานะทางการเงินของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการกําหนดแบงกลุมลูกหนี้การคาตามระยะเวลาการชําระ
หนี้ โดยมีระยะเวลาการใหสินเชื่อกับลูกคาปกติ ไมเกิน 3 เดือน ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีลูกหนี้การคาที่เกิน
3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน เทากับ 2.13 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.00 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด และเกิน 6
เดือนแตไมเกิน 12 เดือน เทากับ 11.92 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.62 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด และเกินกวา
12 เดือน เทากับ 2.34 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.10 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด ทั้งนี้ จากสัดสวนระยะเวลาการ
ชําระหนี้เทียบกับยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด ยังคงเปนสัดสวนที่ต่ํา และบริษัทยังคงดําเนินการติดตามลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ
เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
3) ความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพื่อใชในการผลิต และสงมอบใหแกลูกคา
ตามสัญญาการสั่งซื้อสินคาจากลูกคา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 436.60 ลาน
บาท(โดยไมมีคาเผื่อการลดลงของมูลคา) คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.67 ของสินทรัพยรวม สินคาคงเหลือดังกลาว
ประกอบดวย (1) สินคาสําเร็จรูป จํานวน 84.35 ลานบาท (2) งานระหวางทํา จํานวน 11.92 ลานบาท (3) วัตถุดิบ จํานวน
335.56 ลานบาท และ (4) วัสดุโรงงาน จํานวน 4.77 ลานบาท ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือให
หมุนเวียนในระดับที่เหมาะสม อาจสงผลตอการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และสงผลใหสภาพคลองของบริษัทลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบและสํารองสินคาคงเหลือ โดยพิจารณาใหเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะตองสงมอบใหแกลูกคา ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไมได
ประสบปญหาเกี่ยวกับสภาพคลอง นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัทมี
วัตถุประสงคจะนําเงินที่ไดบางสวนเพื่อใชขยายสายการผลิตและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
1.5

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1) ความเสี่ยงจากการอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้
บริษัทไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
โดยบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็น
วา หุนของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดวยเกณฑกําไร (Profit test) ยกเวน
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว ดังนั้น บริษัทยังคงมีความไมแนนอนในการที่จะไดรับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพยฯ ใหหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ผูลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยง
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เกี่ยวกับสภาพคลองของหุนสามัญของบริษัทในตลาดรอง หากบริษัทไมสามารถกระจายหุนไดครบถวนตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งจะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ หรือหากหุนสามัญของ
บริษัทไมไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หรือผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว

คําเตือน : ผูลงทุนควรอานขอมูลรายละเอียดสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย
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